STATUT
Zveze društev Slovenskega
zdravniškega društva
Uradno prečiščeno besedilo, sprejeto na
Glavnem odboru Zveze društev –
Slovenskega zdravniškega društva

2014

Statut Slovenskega zdravniškega društva

2014

Na podlagi 9. in 20. člena Zakona o društvih (Uradni list RS št.60/95) je Glavni odbor Zveze društev - Slovensko
zdravniško društvo, na seji
dne, 13.03.2014 sprejel naslednji

STATUT
(prečiščeno in novelirano besedilo dosedanjega statuta registriranega pri RSNZ
dne 2.9.1982 pod št. 16/6-S-024/37-80)
Pooblaščeni predstavniki območnih društev slovenskih zdravnikov so na seji Glavnega odbora dne, 11.03.2014
na podlagi dosedanjega statuta, ki tako kot njegovi predhodniki vsebujejo sklep o ustanovitvi Slovenskega
zdravniškega društva (v nadaljevanju SZD) za nedoločen čas, sprejemamo naslednje prečiščeno besedilo
temeljnega akta zveze društev z imenom
Zveza društev - Slovensko zdravniško društvo

I. Poglavje
Splošne določbe
Ime
1. člen
(1) Ime društva je:

Zveza društev - Slovensko zdravniško društvo.

(2) V primeru mednarodnega sodelovanja se uporablja njegov prevod v angleščino skupaj s slovenskim
izvirnikom, tako da se glasi:
Slovenian Medical Association, Slovensko zdravniško društvo
(3) Uradna kratica je SZD
Sedež
2. člen
Sedež SZD je v Ljubljani na naslovu:
Dunajska 162
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Organizacijska oblika
3. člen
(1) SZD je organizirano po:
 Strokovnem principu,
 Regionalnem principu.
(2) Pravnoorganizacijska oblika je zveza društev.
(3) Vsebinsko gre za skupnost strokovnih –združenj, -društev in –sekcij ter regionalnih društev.
4. člen
(1) Bistveni element zveze društev je strokovno povezovanje in združevanje.
(2) V okviru zveze se za potrebe strokovnega delovanja ustanavljajo strokovna –združenja, -društva in -sekcije.
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Ustanovitelji
5. člen
(1) V pravnem pomenu so ustanovitelji po tem aktu
1. Zdravniško društvo Celje
2. Zdravniško društvo Novo mesto
3. Gorenjsko zdravniško društvo
4. Goriško zdravniško društvo
5. Koroško zdravniško društvo Slovenj Gradec
6. Zdravniško društvo Ljubljana
7. Zdravniško društvo Maribor
8. Pomursko zdravniško društvo
9. Zdravniško društvo Posavje - Brežice
10. Zdravniško društvo Ptuj - Ormož
11. Zdravniško društvo slovenske Istre in Krasa
12. Zdravniško društvo Velenje
13. Zasavsko zdravniško društvo
(2) SZD združuje regionalna društva, ki so edino polnopravni člani. Ustanovitelji iz prvega odstavka tega člena
so polnopravni člani.
(3) Statuti društev ne morejo biti v nasprotju s temeljnim aktom SZD.
(4) SZD ima tudi častne člane, ki nimajo statusa člana v smislu zakona o društvih in tega akta o ustanovitvi.

Članska izkaznica
6. člen
Polnopravni člani, preko SZD kot zveze društev, izdajo enotno člansko izkaznico svojim članom - fizičnim
osebam.

Čas trajanja delovanja SZD
7. člen
SZD je ustanovljeno za nedoločen čas.

Pravno nasledstvo SZD
8. člen
1) V primeru, da izstopi iz zveze društev predzadnje društvo, zveza s tem preneha obstajati. Preostalo društvo
je prevzemnik premoženja zveze.
(2) V primeru, da regionalna društva sprejmejo sklep o prenehanju delovanja zveze, določi Glavni odbor
prevzemnika premoženja razpuščene zveze.

Pravna osebnost
9. člen
Slovensko zdravniško društvo je pravna oseba zasebnega prava.

Pravni prednik
10. člen
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SZD je pravni naslednik in nadaljuje tradicijo Zdravniškega bralnega društva v Ljubljani, ustanovljenega 28.
oktobra 1861, ki se je 22. decembra 1862 preimenovalo v Društvo zdravnikov na Kranjskem, 2. novembra 1918 v
Slovensko zdravniško društvo, 16. maja 1980, na občnem zboru, v Zveza zdravniških društev - Slovensko
zdravniško društvo in 18.oktobra 1996 na IX. kongresu v Zveza društev – Slovensko zdravniško društvo.

Namen delovanja
11. člen
Namen delovanja SZD je prostovoljno, samostojno, strokovno, stanovsko, nestrankarsko združevanje pravnih
oseb, ki se združujejo zaradi skupnih interesov, opredeljenih v tem aktu v skladu z določbami zakona o
društvih.

Javnost delovanja
12. člen
(1) Delovanje SZD je javno.
(2) Obveščanje javnosti, kot svojega članstva, se zagotavlja z objavo za javnost pomembnih informacij v
uradnem glasilu SZD Zdravniškem vstniku in/ali na spletni strani SZD.

Zaščitni znak SZD
13. člen
SZD ima zaščitni znak, ki je ovalne oblike, centralno je položen Eskulapov znak ob robu pa je napis Zveza
društev-Slovensko zdravniško društvo. Lahko se ga uporablja v zvezi s poslovanjem, na žigu, v zvezi s celostno
podobo SZD, ter na vizitkah voljenih funkcionarjev in organov ter strokovnih teles, kadar ti nastopajo v zvezi s
poslovanjem SZD.

Članstvo v SZD
14. člen
(1) Člani SZD so regionalna zdravniška društva, ki se združujejo v zvezo društev na podlagi pogodbe in sklepa
najvišjega organa društva.
(2) Kot regionalno zdravniško društvo se šteje tisto društvo, katerega teritorij delovanja pokriva vsaj 5 sosednjih
občin. O izpolnjevanju pogojev za včlanitev v SZD presoja Glavni odbor.
(3) Vsebinsko so s tem člani regionalnega društva, zlasti slovenski zdravniki in zobozdravniki ter študenti
zadnjega letnika slovenskih medicinskih fakultet, včlanjeni v SZD, poleg njih pa tudi druge pridružene fizične
osebe, ki so pridruženi člani društev.

Gostje
15. člen
Kot gostje v članstvu sodelujejo tudi slovenska zdravniška društva iz zamejstva, in s tem tudi njihovi člani in
častni člani.

16. člen
(1) Status gosta lahko pridobi društvo, ki je oblikovano kot samostojna pravna oseba, ki povezuje osebe iz tretjega
odstavka 14. člena Statuta SZD.
(2) Status gosta se opredeli s pogodbo iz 3 odstavka tega člena, v kateri mora biti določeno, da bo to društvo
spoštovalo akte SZD ter s svojim delovanjem prispevalo k strokovnemu delovanju SZD. Gosti ne postanejo člani
najvišjega organa SZD v smislu pridobitve pravic do upravljanja zveze.
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(3) Medsebojne obveznosti med SZD in gostom se uredijo s "Pogodbo o povezovanju", ki mora biti v skladu s tem
statutom.

Pridruženo društvo
17. člen
(1) Društvo, ki je oblikovano na podlagi združevanja zdravnikov na določenem strokovnem področju, lahko pridobi
status »pridruženega člana« ter sedež v Strokovnem parlamentu in pridobi aktivno ter pasivno volivno pravico na
strokovni ravni organiziranosti SZD to je v strokovna telesa SZD.
(2) Status pridruženega člana se opredeli s Pogodbo o pridružitvi.
(3) Pogodba o pridružitvi mora vsebovati določila, da bo pridruženo društvo spoštovalo akte SZD, s svojimi
aktivnostmi prispevalo k strokovnemu delovanju SZD, ter druge s tem aktom skladne medsebojne obveznosti in
pravice.
(4) Na področju posamezne stroke oz. specializirane veje stroke lahko v SZD deluje le eno strokovno –združenje, društvo, -sekcija ali pridruženi član. Če je na istem področju več subjektov delovanja, lahko delujejo v SZD le v
povezavi s subjekti, ki v SZD na tem področju že obstajajo in delujejo, o čemer odloča Glavni strokovni svet.

Naziv častni član SZD
18. člen
(1) Fizične osebe so lahko imenovane v častno članstvo, ki je častni naziv. S tem imenovanjem ne postanejo
člani najvišjega organa SZD in ne pridobijo pravic do upravljanja zveze.
(2) Častni član je lahko tudi tujec.
(3) Način imenovanja, pogoje imenovanja častnega člana so opredeljene v posebnem pravilniku.
II. Poglavje
Cilji, nameni in naloge SZD
19. člen
(1) SZD ohranjanja, utrjuje in nadaljuje vlogo in pomen zdravniškega poklica, položaj zdravnikov intelektualcev v
slovenski in mednarodni družbi ter s tem zagotavljanje visoke kakovosti in etike zdravniškega dela.
(2) Za doseganje namena iz 11. člena tega statuta in ciljev, navedenih v prvem odstavku tega člena, razvija zlasti
naslednje naloge:
1. oblikuje in usklajuje strokovno medicinsko doktrino v sodelovanju s katedrami medicinskih fakultet in
drugimi institucijami,
2. izvršuje javna pooblastila skladno z zakonom in zato deluje v javnem interesu, skladno z zakonom in
odločbami ministrstev,
3. določa vsebine podiplomskega izpopolnjevanja in usposabljanja ter stalnega strokovnega izobraževanja
zdravnikov v sodelovanju z medicinskima fakultetama,
4. spodbuja in usmerja članstvo k stalnemu strokovnemu izpopolnjevanju in usposabljanju, s tem da:
 skrbi za načrtno strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje članstva,
 napotuje zdravnike in zobozdravnike, člane SZD, na izobraževanja ter jim, skladno s posebnim
pravilnikom o izobraževanju zdravnikov in zobozdravnikov, krije stroške izobraževanja prek sklada za
izobraževanje,
 organizira ali sodeluje pri izpeljavi podiplomskega strokovnega usposabljanja ter stalnega
medicinskega izobraževanja in izpopolnjevanja.
 vodi in usklajuje koledar podiplomskega zdravniškega in zobozdravniškega izpopolnjevanja in
usposabljanja v R Sloveniji ter ga objavlja v Zdravniškem vestniku,
 skrbi za primerno strokovno raven programov podiplomskega izpopolnjevanja ter za zagotavljanje
kakovosti programov in strokovni nadzor te kakovosti,
 organizira ali sodeluje pri organizaciji strokovnih kongresov, simpozijev, sestankov, tečajev, razstav
in strokovnih, kulturnih in družbenih prireditev,
 sodeluje pri oblikovanju dodiplomskega izobraževanja,
5. spodbuja znanstveno raziskovalno dejavnost svojih članov v okviru strokovnih organizacij,
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6. vodi, podpira in omogoča založništvo in izdajanje strokovne in poljudne medicinske literature v
slovenskem jeziku ter tujih jezikih in je ustanovitelj strokovnih medicinskih revij,
7. sooblikuje kodeks zdravniškega poklica v skladu s Kodeksom medicinske deontologije in usmeritvami
Svetovnega zdravniškega združenja (World Medical Association)
8. sodeluje z Zdravniško zbornico Slovenije in drugimi zbornicami, državnimi organi ter drugimi
organizacijami in organi,
9. v skladu s statutom sodeluje v Svetovnem zdravniškem združenju (World Medical Association), ter v
Mednarodnem zobozdravniškem združenju (FDI),
10. sodeluje z zbornicami in sindikati na področju ustreznega vrednotenja zdravnikovega dela,
11. sodeluje pri oblikovanju zdravstvene politike v R Sloveniji,
12. aktivno sodeluje pri ohranjanju in razvijanju kulturne in zgodovinske dediščine slovenskih zdravnikov,
13. ustanavlja, soustanavlja gospodarske družbe in ustanove in fondacije v okviru svoje dejavnosti,
14. SZD je ustanovitelj družbe Zdravniški vestnik v skladu s prejšnjo točko, katera skrbi tudi za izdajanje
uradnega glasila Zdravniški vestnik,
15.povezuje se s sorodnimi domačimi tujimi in mednarodnimi organizacijami kot ustanovni ali pridruženi član
ali kot opazovalec,
16. za svoje člane, družbe, ustanove in fondacije, ki jih ustanovi, vodi:
 računovodstvo,
 evidenco članstva
 in jim nudi druge organizacijske in strokovne storitve.

III. Poglavje
Organi SZD in strokovna telesa SZD
20. člen
(1) SZD ima naslednje organe:
 glavni odbor SZD (GO)
 predsednika SZD s podpredsednikoma
 generalnega sekretarja
 izvršilni sekretar
 sekretariat SZD (S SZD)
 nadzorni odbor (NO)
 častno razsodišče (ČR)
(2) SZD ima naslednja strokovna telesa, ki niso organi upravljanja SZD:
 glavni strokovni svet (GSS)
 strokovni parlament (SP)
 strokovni sveti
(3) SZD lahko imenuje predstavniški, gostujoči ali opazovalni organ pri drugih organizacijah in organih v državi
ali tujini.

21. člen
(1) Glavni odbor SZD je najvišji organ društva. Sestavlja ga po en član iz vsakega regionalnega društva, ki je
polnopravni član zveze. Predseduje mu predsednik SZD.
(2) Sestaja se najmanj 4 krat letno; obvezno ob skupščini slovenskih zdravnikov (oziroma ob rednem letnem
srečanju slovenskih zdravnikov) in ob kongresu slovenskih zdravnikov.
(3) Praviloma glavni odbor voli funkcionarje SZD po predhodnem kandidacijskem postopku, ki se konča na
skupščini slovenskih zdravnikov oz. rednem letnem srečanju slovenskih zdravnikov ali kongresu slovenskih
zdravnikov.
(4) V primeru, da obstajajo tehtni razlogi, se lahko glavni odbor skliče tudi po dopisni metodi, če so izpolnjeni
naslednji pogoji:
da se vsem članom hkrati pošlje pisno vabilo z izdelanim predlogom sklepov, glede katerih lahko glasuje
samo za, proti ali vzdržan.
Stran | 6

Statut Slovenskega zdravniškega društva

2014

(5) Glavni odbor na dopisni seji odloča z absolutno večino vseh glasov in podporo vsaj 1/3 regionalnih društev.
(6) Posamezen predstavnik društva ima toliko glasov, kolikor ima njegovo društvo članov.
(7) Če ni posebej določeno, za sprejem posameznega sklepa zadostuje večina vseh navzočih. V vsakem primeru
mora za posamezno odločitev glasovati najmanj 1/3 vseh predstavnikov regionalnih društev.
(8) Vabljenje na seje glavnega odbora, ne glede na to, ali gre za sejo ali dopisno sejo, je potrebno izvesti tako,
da je zanesljivo pričakovati, da je član glavnega odbora gradivo in vabilo osebno in pravočasno sprejel. Kot tako
se šteje elektronsko vabilo. Vabilo mora biti poslano vsaj 7 dni pred predvideno sejo.
(9) Podrobnejši postopek delovanja glavnega odbora določa njegov poslovnik.
(10) Glavni odbor veljavno sklicuje:
 predsednik
 generalni sekretar
(11) Predsednik in/ali generalni sekretar sklicuje GO na lastno pobudo ali na zahtevo 4 članov GO ali na zahtevo
nadzornega odbora. Če predsednik ali generalni sekretar glavnega odbora na zahtevo 4 članov GO ali nadzornega
odbora ne skliče GO v roku 30 dni po pisni zahtevi za sklic, ga skličejo predlagatelji, ki predložijo dnevni red z
ustreznimi materiali.
(12) Glavni odbor sprejema:
 program SZD,
 akte zvez društev in spremembe le-teh,
 generalni kratkoročni in dolgoročni finančni načrt ter interne finančne obveznosti,
 pravilnik častnega razsodišča,
 pravilnik nadzornega odbora,
 pravilnike strokovnih -sekcij, -društev in -združenj,
 ustanovne akte družb in fondacij.
(13) Glavni odbor izvoli:
 predsednika SZD,
 podpredsednika SZD,
 generalnega sekretarja,
 izvršilnega sekretarja,
 nadzorni odbor,
 častno razsodišče.
(14) Glavni odbor sprejema poročila:
 predsednika SZD,
 generalnega sekretarja,
 nadzornega odbora,
 častnega razsodišča,
 glavnega strokovnega sveta,
 ostalih posameznih organizacijskih delovnih teles (komisij...).
(14) Glavni odbor izvaja funkcijo ustanovitelja ali soustanovitelja:
 v gospodarski družbi, ustanovi ali fondaciji
(15) Glavni odbor potrjuje:
 sklepe glavnega strokovnega sveta,
 predlagane delne kratkoročne in dolgoročne načrte sekcij, društev in združenj, ki jih te predlagajo
na temelju sredstev, ki jih same pridobe
 finančni načrt SZD
 letno poročilo
 poročilo Nadzornega odbora.
(16) Poročilo za glavni odbor pismeno predlaga v sprejem vodja posameznega organa ali organizacijskega
delovnega telesa ali strokovnega telesa.
(17) Glavni odbor potrjuje pravilnike in poslovnike svojih organov in drugih organizacijskih teles.

Razrešitev posameznega funkcionarja ali člana organa SZD
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22. člen
(1) Vsak funkcionar je izvoljen kot fizična oseba.
(2) Funkcionarja razrešuje isti organ, ki ga je izvolil.
(3) Funkcionarja se razreši, če deluje v nasprotju s statutom ali interesi SZD.
(4) Funkcionarja se tudi razreši, če za to zaprosi sam ali če umre.

23. člen
(1) Nadzorni odbor sestavljajo trije člani z mandatom 4 let in možnostjo ponovne izvolitve. Vsak član ima po
enega namestnika. Predsednika nadzornega odbora izvolijo člani izmed sebe. Nadzorni odbor nadzira finančno
materialno poslovanje z uporabo ustreznih revizijskih oziroma računovodskih standardov in o svojih sklepih
poroča glavnemu odboru in Skupščini SZD. Nadzorni odbor deluje po posebnem poslovniku.
(2) Nadzorni odbor je za svoje delo odgovoren Glavnemu odboru.
(3) Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati člani drugega organa zveze.

24. člen
(1) Predsednik SZD je častni in predstavniški organ SZD ter je prvi polnopravni in zakoniti zastopanik SZD. Voli
ga glavni odbor SZD za obdobje 4 let z možnostjo ponovne izvolitve. Po funkciji predseduje glavnemu odboru ..
(2) Predsedniku pri njegovem delu pomagata podpredsednika. V primeru posebnega pooblastila, odsotnosti ali
nezmožnosti predsednika nadomešča eden od podpredsednikov SZD. Podpredsednik ima tudi tiste pravice, ki
mu jih izrecno določa ta statut.
(3) Podpredsednika se voli sočasno s predsednikom na enak način in za enako mandatno obdobje.
(4) Obvezno je eden od podpredsednikov zobozdravnik razen v primeru, ko je za predsednika SZD izvoljen
zobozdravnik. V takem primeru sta oba podpredsednika zdravnika.
(5) Predsedniku se lahko po izteku mandata podeli posamezne naloge častnega predstavljanja SZD.

25. člen
(1) Generalni sekretar je organizacijski izvršilni organ SZD, ki je drugi polnopravni in zakoniti zastopnik SZD. Voli
ga glavni odbor SZD za obdobje 4 let z možnostjo ponovne izvolitve. To funkcijo lahko opravlja tudi poklicno.
(2) Oblikuje se lahko tudi funkcija izvršilnega sekretarja, ki je poslovodno izvršilni organ društva. Izvršilni
sekretar generalnemu sekretarju pri njegovem delu pomaga, v primeru odsotnosti ali nezmožnosti pa ga
polnopravno in zakonito nadomešča. Voli ga glavni odbor za mandatno dobo 4 let z možnostjo ponovne
izvolitve.

26. člen
(1) Sekretariat SZD je operativno telo, ki pomaga generalnemu sekretarju pri izvajanju njegovih nalog.
Sestavljajo ga: generalni sekretar, ki ga vodi in sklicuje, predsednik SZD, predsednik glavnega strokovnega
sveta, izvršilni sekretar. Na sestanke sekretariata se vedno vabi: predsednika nadzornega odbora in oba
podpredsednika. Mandat člana sekretariata je enak mandatu funkcije, na temelju katere je postal član
sekretariata.
(2) Sekretariat odgovarja Glavnemu odboru.
(3) Po potrebi se na seje sekretariata vabi tudi druge (predsedniki organov, komisij ...).

27. člen
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(1) Častno razsodišče sestavljajo predsednik in 4 člani. Vsak ima svojega namestnika. Imenuje jih glavni odbor za
obdobje 4 let z možnostjo ponovnega imenovanja. Častno razsodišče razsoja v primerih, če so člani regionalnih
društev, njihovi organi ali organi SZD ravnali v nasprotju s Kodeksom medicinske deontologije Slovenije, s tem
aktom, kot najvišjim aktom SZD ali s pravilniki SZD ter usmeritvami WMA. Časno razsodišče o svojih
ugotovitvah obvesti regionalno društvo ter mu skladno s poslovnikom izreče ustrezen ukrep.
(2) Častno razsodišče odgovarja Glavnemu odboru.
(3) Delo častnega razsodišča ureja poslovnik, ki ga sprejme glavni odbor SZD. Skladno s tem poslovnikom
deluje po uradni dolžnosti ali na predlog pristojnega organa.

28. člen
(1) Glavni strokovni svet je izvršilno telo strokovnega parlamenta, kateremu pripravlja gradivo za odločitve in
zastopa njegova stališča. Mandat Glavnega strokovnega sveta je 4 leta z možnostjo ponovnega imenovanja.
Deluje po posebnem poslovniku.
(2) Glavni strokovni svet koordinira in nadzira delo Strokovnih svetov. Sklep Strokovnega sveta, ki ga oceni kot
problematičnega , lahko zadrži. V primeru neusklajenih stališč poišče ustrezna dodatna mnenja in sprejme
dokončne sklepe.
(3) Glavni strokovni svet sestavljajo: predsednik SZD, podpredsednik, ki predstavlja zobozdravnike (v kolikor je
predsednik SZD zobozdravnik, pa tisti podpredsednik, ki ga določi glavni odbor), izvršilni sekretar ter 10
predstavnikov, ki jih je strokovni parlament izvolil iz svoje sredine.
(4) Ko stališč glavnega odbora, ki se nanaša na strokovno področje, in glavnega strokovnega sveta ni moč
uskladiti, se oba organa sestaneta na skupnem sestanku, ki ga skliče in vodi predsednik SZD.
(5) Glavni strokovni svet vodi njegov predsednik, ki ga izvoli strokovni parlament.
(6) Glavni strokovni svet odgovarja strokovnemu parlamentu.

Strokovni svet združenja
29. člen
(1) Strokovni svet (v nadaljevanju SS) združenja je najvišji strokovni organ za določeno strokovno področje.
Sestavljajo ga predstavniki tistih sekcij in združenj, ki so strokovno povezani s področjem, za katero je SS
ustanovljen. Mandat članov SS je 4 leta z možnostjo ponovnega imenovanja.
(2) Praviloma vsak strokovni svet pokriva strokovno dejavnost ene temeljne specializacije (seznam strokovnih
svetov in število članov je v prilogi).
(3). Število članov SS in delovanja določa poslovnik SS.
(4). Sestava strokovnega sveta mora biti taka, da je s člani zagotovljena pokritost Slovenije in je praviloma vsaj
tretjina njegovih članov habilitiranih fakultetnih učiteljev.
(5) Člane SS imenuje Glavni strokovni svet na predlog strokvonih sekcij, - društev ali –združenj, ki pokrivajo
posamezno specialistično področje. SS so odgovorni Glavnemu strokovnemu svetu.

30. člen
(1) Strokovnemu svetu predseduje predsednik SS.
(2) SS sklepa veljavno, če je na seji prisotna najmanj polovica članov. Sklepi so potrjeni z navadno večino. Če je
število glasov pri glasovanju izenačeno, velja glas predsednika SS kot odločujoči.
(3) SS sklicuje predsednik. Na zahtevo najmanj ene tretjine članov, je predsednik dolžan sklicati strokovni svet v
roku 8 dni po prejemu zahtevka za sklic.
(4) O sklepih SS se vodi zapisnik, ki ga podpišeta predsednik sveta in zapisnikar. Zapisnik je potrebno predložiti v
potrditev na prvi naslednji seji strokovnega sveta.
(5) Potrjen zapisnik se posreduje Glavnemu strokovnemu svetu.
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31. člen
(1) Strokovni parlament ima nalogo zagotoviti usklajenost delovanja SZD v strokovnem smislu.
(2) Podaja strokovna navodila, smernice, enotna deontološka stališča tako, da usklajuje samostojna stališča
strokovnih –združenj, -društev in -sekcij ter drugih organizacijskih delovnih teles. Vodi priprave na strokovni del
skupščine slovenskih zdravnikov oziroma rednih letnih srečanj slovenskih zdravnikov, kongresov SZD ter
tematskih srečanj z drugimi zdravstvenimi organizacijami. Usklajuje tudi finančna vprašanja, nastala med
posameznimi strokovnimi -združenji, -društvi in -sekcijami ter glavnim odborom SZD.
(3) Strokovni parlament sestavljajo: predsednik SZD, predsednik glavnega strokovnega sveta, člani glavnega
strokovnega sveta ter predsedniki strokovnih -združenj, -društev in -sekcij. Mandat člana strokovnega
parlamenta je enak mandatu funkcije, na temelju katere je imenovan v strokovni parlament.
(4) Praviloma ga sklicuje in vodi predsednik SZD. Deluje po pravilniku, ki ga potrdi glavni odbor SZD.
(5) Strokovni parlament o svojem delovanju poroča Glavnemu odboru SZD.

Način odločanja v organih/strokovnih telesih SZD
32. člen
(1) Če v tem statutu ni določeno drugače, organi/strokovna telesa SZD sprejemajo odličitve pravnomočno, kadar je
prisotna večina članov organa/strokovnega telesa.
(2) Če v tem statutu ni določeno drugače, se na organih/strokovnih telsih odloča z glasovanjem.
(3) Če v tem statutu ni določeno drugače je sklep sprejet, kadar je zanj glasovala večina prisotnih članov
organa/strokovnega telesa.

IV. Poglavje
Oblike organiziranja v SZD
33. člen
V okviru SZD se organizirajo tudi organizacijska delovna telesa kot na primer:
 kongres slovenskih zdravnikov,
 skupščina slovenskih zdravnikov,
 strokovna -združenja, -društva in -sekcije,
 komisije.

Kongres slovenskih zdravnikov
34. člen
(1) Kongres slovenskih zdravnikov se sestaja vsaka 4 leta ob dnevu slovenskih zdravnikov. Nanj se povabi vse
člane regionalnih društev.
(2) Kongres slovenskih zdravnikov obravnava štiriletno poročilo o delovanju posameznih društev, zveze,
organizacijskih delovnih teles in drugih s SZD povezanih organizacij.
(3) Kongres slovenskih zdravnikov predlaga smernice nadaljnega razvoja in delovanja SZD, posameznih
društev, strokovnih -sekcij, -društev in -združenj, organizacijskih delovnih teles in organov.
(4) Kongres slovenskih zdravnikov zaključi kandidacijski postopek za:
 predsednika SZD,
 podpredsednika SZD,
 generalnega sekretarja,
 nadzorni odbor,
 častno razsodišče.
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(5) Kongres deluje v skladu s pravilnikom.
(6) Do sprejema posebnega pravilnika se sklepe sprejema na temelju glasovanja elektorjev. Na vsakih 50
zdravnikov v posameznem regionalnem društvu pripada en elektorski glas. Posamezen sklep je sprejet, če zanj
glasuje večina navzočih elektorskih glasov, vendar s pogojem, da mora biti pri glasovanju prisoten najmanj po
en elektor od vsaj dveh tretin vseh regionalnih društev.

Skupščina slovenskih zdravnikov
35. člen
(1) Skupščina slovenskih zdravnikov se skliče enkrat letno ob dnevu slovenskih zdravnikov razen v letu
kongresa.
(2) Skupščina slovenskih zdravnikov rešuje najbolj aktualne strokovne in organizacijske dileme slovenskih
zdravnikov ter obravnava letna poročila prej navedenih organov in rešuje tekočo problematiko, pomembno za
delo zdravnikov. V letu, ko ni kongresa, izvaja njegove funkcije.
(3) Na skupščino slovenskih zdravnikov oziroma redno letno srečanje se povabi delegate regionalnih društev
ter organizacijskih delovnih teles. Skupščina slovenskih zdravnikov deluje v skladu s pravilnikom.
(4) Do sprejema posebnega pravilnika, se sklepe sprejema na temelju glasovanja elektorjev. Na vsakih 50
zdravnikov v posameznem regionalnem društvu pripada en elektorski glas. Posamezen sklep je sprejet, če zanj
glasuje večina navzočih elektorskih glasov, vendar s pogojem, da mora biti pri glasovanju prisoten najman po
en elektor od vsaj dveh tretjin vseh društev.

Strokovna -združenja, -društva in -sekcije
36. člen
(1) V strokovna -združenja, -društva in -sekcije se povezujejo zdravniki in zobozdravniki na temelju skupnih
strokovnih ali drugih interesov. Strokovna -združenja, -društva in -sekcije delujejo v skladu s pravilnikom (lahko
imenovan tudi statut), ki ga po odobritvi glavnega odbora ali glavnega strokovnega sveta sprejme ustrezen
organ –združenja, -društva ali - sekcije.
(2) Praviloma se strokovna združenja organizirajo za področja temeljnih specializacij. V kolikor se strokovno
povezujejo strokovnjaki različnih strokovnih področij, za katera se predvideva večje število interesentov (več
kot 50), lahko po predhodnem soglasju Glavnega strokovnega, sveta ustanovijo združenje.
(3) Sekcije so namenjene povezovanju strokovnjakov iz posameznih ožjih strokovnih področij. Pred ustanovitvijo
sekcije je potrebno pridobiti mnenje ustreznega združenja.
(4) Šteje se, da so predsedniki, blagajniki in tajniki –združenj, - društev in – sekcij in njihovi predstavniki v UEMS funkcionarji SZD.
(5) Strokovna -združenja, -društva in –sekcije niso samostojne pravne osebe.

Sodelovanje strokovnih združenj,- društev ali – sekcij z GSS
37. člen
(1) Strokovna –združenja, - društva in –sekcije ob koncu leta posredujejo GSS terminski plan aktivnosti za naslednje
koledarsko leto.
(2) O svoji strokovni dejavnosti so strokovna –združenja, -društva in – sekcije dolžna posredovati vsaj enkrat letno
pisno poročilo GSS.

Ukinitev/prenehanje delovanja strokovnega – združenja, - društva ali –sekcije
38. člen
Šteje se, da je strokovno – združenje, - društvo ali –sekcija prenehala delovati, v kolikor v dveh zaporednih letih,
kljub pozivu generalnega sekretarja SZD, ne posreuje GSS poročila o strokovnem delovanju.
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Kandidacijska funkcija Kongresa oz. Skupščine slovenskih zdravnikov
39. člen
(1) Kongres oziroma skupščina izvajata zaključno opravilo kandidiranja posameznih fizičnih oseb, ki jih voli
glavni odbor, v kolikor ne gre za nujne in/ali nadomestne volitve.
(2) V primeru ko izvajata to funkcijo, se šteje, da je kandidiranje zaključeno, ko je izbran en sam kandidat.

Komisije
40. člen
Komisije (kot npr. statutarna, informacijska in podobne) glede na potrebe ustanovi kot stalne ali občasne
glavni odbor SZD in glavni strokovni svet. Komisije delujejo v skladu s pravilnikom, ki ga sprejme glavni odbor ali
glavni strokovni svet.

V. Poglavje
Zdravniški vestnik
41. člen
(1) Zdravniški vestnik ( v nadaljevanju ZV) je osrednja strokovna revija SZD in obenem uradno glasilo SZD,
območnih zdravniških društev in strokovnih –združenj, -društev in –sekcij SZD.
(2) Ustanovitelj revije je SZD.
(4) SZD in organi SZD zagotavljajo potrebno javnost delovanja z objavami v ZV.

Glavni urednik
42. člen
(1) Svojo ustanoviteljsko pravico SZD izvaja s tem, da imenuje glavnega urednika revije, ki ureja in vodi ZV.
(2) Mandat glavnega urednika ZV je 4 leta z možnostjo ponovnega imenovanja in se prekriva z mandatom
Glavnega odbora SZD.

Uredniški odbor
43. člen
(1) Uredniški odbor pomaga glavnemu in odgovornemu uredniku pri vodenju in urejanju

revije.

(2) Na predlog glavnega urednika imenuje člane uredniškega odbora Glavni strokovni svet.
(3) Mandat uredniškega odbora se prekriva z mandatom glavnega urednika.

Programska zasnova
44. člen
(1) ZV deluje v skladu s Programsko zasnovo, ki določa namen izdajanja in temeljna vsebinska izhodišča za
delovanje ZV.
(2) Programsko zasnovo, ki jo predlaga glavni urednik, v imenu ustanovitelja in izdajatelja tj. SZD, potrdi Glavni
strokovni svet enkrat letno.
45. člen
ZV se lahko organizira kot gospodarska družba ali fundacija v izključni lasti SZD. Deluje v skladu z njegovim
ustanovnim aktom. Do ustanovitve te družbe deluje kot samostojni organ SZD pod vodstvom glavnega
urednika.
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VI. Poglavje
Pravice in dolžnosti polnopravnih članov
46. člen
(1) Pravice in dolžnosti člana SZD so:
 da se aktivno vključuje v vse oblike dejavnosti,
 da spodbuja in omogoča svojemu članstvu, da se teh dejavnosti in aktivnosti neposredno udeležuje,
 da se udeležuje društvenih aktivnosti, podrejeno pa istovrstnih aktivnostim v drugih vzporednih
organizacijah,
 da deluje kot član glavnega odbora ,
 da voli v organe SZD,
 da je njegov član - fizična oseba - izvoljen v organe SZD,
 da s svojim ravnanjem skrbi za ugled SZD.
 da njegovi člani - fizične osebe - plačujejo članarino SZD v skladu s sklepi glavnega odbora SZD.
(2) V kolikor član regionalnega društva, fizična oseba, ne plača članarine dve zaporedni leti oz. dolguje dve
članarini, ga matično društvo opozori. V kolikor kljub opozorilu ne plača zaostalih članarin, ga matično regionalno
društvo skladno s statutom tega društva izključi in se ga izbriše iz evidence SZD.
(3) V kolikor se želi zdravnik ali zobozdravnik, ki je bil izbrisan iz evidence SZD zaradi neplačevanja članarine, vnovič
vključiti v SZD, mora ob vpisu plačati zaostali neplačani članarini.

Članski mandat
47. člen
(1) Regionalna društva se s to pogodbo združujejo v zvezo društev.
(2) Posamezno regionalno društvo lahko, na podlagi sklepa najvišjega organa tega društva, izstopi iz zveze z z
enostransko izjavo.

VII. Poglavje
Priznanja SZD
48. člen
(1) SZD podeljuje Gerbčevo nagrado, Dergančevo nagrado, častno članstvo v SZD in druge nagrade in priznanja
za dosežene uspehe v stroki in za delo v SZD. Praviloma se podeljujejo na skupščini slovenskih zdravnikov ali na
kongresu slovenskih zdravnikov.
(2) Pogoje za častno članstvo v SZD in za pridobitev nagrad in priznanj, njihov namen in ostale podrobnosti
urejajo posebni pravilniki.
(3) Svoja priznanja lahko podeljujejo tudi območna
-sekcije, -društva in -združenja na temelju posebnih pravilnikov.

zdravniška

VIII. Poglavje
Financiranje SZD
49. člen
(1) SZD pridobiva za svoje delovanje nepridobitna in pridobitna sredstva:
(2) Nepridobitna sredstva so:
 članarina,
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darila in volila,
kotizacije za strokovna srečanja,
donacije,
nadomestila za izvajanje javnih pooblastil,
sredstva, pridobljena na razpisih za izvajanje izobraževalno raziskovalne dejavnosti iz 17. člena tega akta,
iz drugih nepridobitnih virov.

(3) Pridobitna sredstva so:
 sponzorska sredstva

iz naslova materialnih pravic in dejavnosti SZD,
 iz naslova prejema dobička od pravnih oseb, katerih ustanovitelj, soustanovitelj ali delničar je zveza
društev

iz javnih sredstev

iz drugih virov
(4) Presežek prihodkov nad odhodki se uporablja izključno za izvajanje dejavnosti (17. člen), za katero je bilo
SZD ustanovljeno.
(5) SZD lahko v skladu z veljavnimi predpisi opravlja pridobitno dejavnost samo, ali pa tako kot tudi druge svoje
naloge, organizacijsko poveri v izvajanje svoji družbi, fondaciji ali drugemu subjektu v skladu z naravo
posamezne naloge.
(6) Zveza v skladu s predpisi opravlja naslednje pridobitne dejavnosti:
- 85.590 – drugo nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
- 58.140 - izdajanje revij in druge periodike
- 58.190 - drugo založništvo
- 72.190 - raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije

Podporniki SZD in donator
50. člen
Pravni ali fizični osebi, državnemu organu ali funkcionarju lahko glavni odbor podeli častni naziv podpornika ali
donatorja SZD. Način pridobivanja naziva, pravice in dolžnosti so opredeljene s posebnim pravilnikom.

Finančno poslovanje
51. člen
(1) Finančno poslovanje SZD se izkazuje v skladu z veljavnim računovodskim standardom za društva, zakonom o
društvih in Pravilnikom o računovodstvu.
(2) Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnim finančnim načrtom, ki ga sprejme
glavni odbor.
Poročila, zaključni račun pripravi generalni sekretar, preizkuša pa ga nadzorni odbor. Skupaj z njegovim
mnenjem ga obravnava in sprejme glavni odbor.
(3) Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik, generalni sekretar in izvršilni sekretar društva.
Društvo ima lahko enega ali več transakcijskih računov, odprtih pri eni ali različnih poslovnih bankah.
(4) S pravilnikom o pooblastilih predsednikov združenj, društev in sekcij je določeno katere knjigovodske listine
lahko likvidira predsednik posamezne sekcije, z določenimi omejitvami.

IX. Poglavje
Končne določbe
52. člen
Akti SZD, statuti območnih zdravniških društev v R. Sloveniji ter pravila in pravilniki strokovnih -sekcij, -društev
in -združenj morajo biti usklajeni s tem aktom v 6 mesecih po sprejetju tega temeljnega akta SZD.
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53. člen
Ta temeljni akt SZD začne veljati naslednji dan po sprejemu na Glavnem odboru Slovenskega zdravniškega to je
s 14. marcem 2014.

Generalni sekretar SZD:
prof.dr. Radko Komadina, dr.med.

Ljubljana, 15.04.2014
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Predsednik SZD:
prof.dr. Pavel Poredoš, dr.med.

